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Deze 1-component-olie is geschikt voor de afwerking van TECHNISCHE INFO
nieuw, onbehandeld of blank geschuurd parket, alsook voor Basis
van natuurlijke plantaardige
andere ruwe houtelementen, en zorgt voor een kleuring en Mengsel
oliën
bescherming in één laag.
Uitzicht
Let op: voer altijd eerst een test uit (zeker in geval van exotische houtsoorten).

Lichte gouden kleur (voor niet-gepigmenteerde olie)
Densiteit
± 0,905 g/cm3
Vaste stofgehalte
± 72 % (= high solid)
Viscositeit
± 32" à 60" (DIN4, 20 °C)
Droogtijd
9,5 uren = stofdroog
4 dagen = volledig droog
Weerstand tegen vlekken
Zeer goed
(zie Chemische weerstand pagina 5)
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Norm
VOS-gehalte conform de laatste Europese richtlijnen (DECOPAINT)

Kleuring & bescherming
in één laag
Coloration & protection
en une couche
Colouring & protection
in one layer

UNIK OIL
UK-XXX+

Oil
Wood

0,75 L

2,2 5 L

www.basin.be

UNIK OIL
UK-XXX+

TECHNISCHE FICHE 2 / 5

Iconografie
Dit product is geschikt voor binnentoepassingen.

Indoor

Dit product is in een natuurlijke
matte (8 % glans bij een invalshoek
van 60 °) versie beschikbaar.
Gloss

Stir Well

Na 9,5 uren drogen is de olie stof-

Dit product kan manueel aange-

Dit product kan machinaal aan-

bracht worden met een katoenen
vod (± 20 m2/L).

gebracht worden met een boenmachine (± 45 m2/L).

Drying Time

droog. De volledige uitharding van
dit product wordt na 4 dagen bereikt. Hoog gepigmenteerde kleuren hebben een langere droogtijd.

Consumption

Men kan met 1 L product ± 20 m2
afwerken bij een verbruik van minimum 43 g/m2 (manueel) of ± 45
m2 bij een verbruik van minimum
20 g/m2 (machinaal).

Rag

Storage Temp.

Temperature

Dit product kan enkel aangebracht worden bij een luchtvochtigheid van 40 tot 60 %.
Humidity

Dit product kan, indien ongeopend, gedurende 8 maanden gebruikt worden.

VOC Level

Dit product is beschikbaar in verpakkingen van 0,75 L alsook in
dozen van 6 x 0,75 L.
Packaging

EXP Date

Dit product bevat de nodige
UV-filters die de vergeling van
het hout sterk vertragen.
UV Filter

Pad

Dit product kan enkel aangebracht
worden bij een temperatuur van 13
tot 25 °C.

Dit product dient bewaard te worden bij een temperatuur van 10 tot
25 °C.
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Zie Toepassing op pagina 4 voor
de correcte gebruiksaanwijzing.

Dit product bevat slechts 24 g/L
Vluchtige Organische Stoffen d.w.z.
dat er, bij uitharding, nog 24 gram
solvent verdampt tijdens het drogen.

Layers

Deze olie kleurt en beschermt het
hout in één enkele laag (naargelang het gebruik). Voor intensief
gebruik zijn er andere oplossingen beschikbaar.
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Voorbereiding van de ondergrond

VOORDELEN

De ondergrond moet stof-, vuil- en vetvrij zijn. Schuur daarom de ondergrond volledig
op (eindig met korrel P150). Herstel of vul eerst, indien nodig, verbindingen, gaten,
spleten en scheuren op met een gepaste voegenkit uit het BASIFON-gamma van BASIN. Schuur vervolgens opnieuw (eindig met korrel P150). Voer tot slot een test uit
vooraleer u de definitieve behandeling met UNIK OIL green+ begint.

Kleuring & bescherming in één laag

Voorbereiding van het gereedschap

Macchiato

Pecan

Salt & Pepper

Olive

Anti-slip

Partyproof
De UNIK OIL green+ kan gecombineerd
worden met tal van andere BASIN-producten op waterbasis (NEUTRALATOR,
HARDWAX, NO VISIBLE-gamma m.u.v.
NO VISIBLE LAVA, ...).

Cinnamon

2. La Boqueria

Porto

Geen overlapping

Levendige kleuren & UV-bescherming
Bevat anti-UV-componenten die de
natuurlijke vergeling van het hout
afremmen.

1. Coffee

Caramel

Droogt snel

Gemakkelijk te onderhouden

In 4 collecties (20 verschillende kleuren) beschikbaar.

Mokka

Zeer weinig verbruik
High solid olie

Het is ten sterkste aanbevolen om witte katoenen vodden HWZ-073, witte pads HWZ0122, een emmer HWZ-90814 met water en een boenmachine te gebruiken.

Latté

Isocyanaatvrij (zonder -NCO)

Geen geurhinder

3. Off White

Zeer laag VOS-gehalte
24 g/L
Bestand tegen vlekken

Patagonia

Alaska

Iceland

Siberia

Dolomite

Quartz

Terracotta

4. Mineral
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Fossil

Basalt

Tephra

Charcoal
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Toepassing
1. Breng een kleine hoeveelheid UNIK OIL green+ aan met een witte katoenen vod HWZ073 of met een boenmachine voorzien van een witte pad HWZ-0122. 2. Laat deze
minimum 1 minuut inwerken en maximum 10 minuten. 3. Veeg nadien de overtollige
olie af met een witte katoenen vod HWZ-073 of boenmachine voorzien van een witte
pad HWZ-0122. Let wel: in geval van exotische houtsoorten: (1) altijd ontvetten met
INTENSIVE CLEANER AD-9300 (2) bepaalde exotische houtsoorten zoals Padoek enz.
reageren met de olie en zorgen voor een ongelijkmatig oppervlak.
Indien een extra bescherming gewenst is kan men de UNIK OIL green+, na 4 dagen
drogen, afwerken met HARDWAX, NEUTRALATOR of een vernis uit ons NO VISIBLE-gamma (m.u.v. NO VISIBLE LAVA).

Stir Well

Rag

Pad

Consumption

Temperature

Humidity

Ingebruikname
Na 9,5 uren drogen is het mogelijk om het behandeld parket voorzichtig te betreden.
De maximale hardheid van het product wordt na 4 dagen bereikt. De geoliede ondergrond mag gedurende deze periode niet bedekt worden met een kartonnen of plastic
bescherming.

Drying Time

Reinigen van gereedschap
De witte katoenen vodden en pads dienen na gebruik in water ondergedompeld
te worden om spontane zelfontbranding van de olie te vermijden. Respecteer het
milieu. Giet geen product uit in de riolen, in het water of op de grond. Laat de rest van
het product uitdrogen en deponeer het, samen met de lege verpakking, op de hiervoor
geschikte afvalverwerkingsplaatsen.

Onderhoud
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Droge reiniging met een microvezeldoek is vereist tijdens de eerste 2 weken na applicatie. Gebruik nadien UNIK SOAP green+ AD-5230 voor regelmatig onderhoud. Zie
telkens de technische fiche van het desbetreffende onderhoudsproduct. Let op met
zepen die te alkalisch zijn aangezien deze donkere vlekken in het hout kunnen veroorzaken.
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Chemische weerstand
Hieronder vindt u de resultaten van de chemische weerstandstest van de UNIK OIL
+ UK-XXX+, aangebracht in 1 laag van 43 g/m² (manueel), volgens de Europese norm
EN 13442. Alle onderstaande testen werden uitgevoerd bij een begintemperatuur van
20 °C.
green

5: Geen zichtbare schade | 4: Zeer lichte verandering in kleur of glans | 3: Lichte verandering in kleur of glans, zonder verandering in de structuur van de olielaag | 2: Zichtbare verandering in kleur of glans, zonder verandering in de structuur van de olielaag | 1: Zichtbare
verandering in kleur of glans, structuur van de olielaag is beschadigd | 0: Sterk beschadigd oppervlak

5
Water
24 uren

4
Detergent (10 %)
24 uren

5
Aceton
120 sec

5
Ethanol (50 %)
24 uren

4
Rode wijn
24 uren

5
Azijn (4 %)
24 uren

5
Olijfolie
24 uren

5
Melk
24 uren

4
Koffie
24 uren

5
Zwarte Thee
24 uren

3
Zwarte Inkt
24 uren

3
Ammoniak (10 %)
8 uren
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Disclaimer
Door de veelzijdigheid van de producten, gebruiksmogelijkheden en de toepassingen wordt deze informatie enkel gegeven uit informatief oogpunt. Het is ten zeerste aangeraden om in ieder geval zelf
te testen alvorens de uiteindelijke werken uit te voeren. De ervaring leert ons dat iedere gebruiker een
eigen manier van werken ontwikkelt. Deze informatie, zowel mondeling als schriftelijk, werd gegeven op
uitdrukkelijke vraag van de klant. Deze informatie steunt op onze meest recente kennis, maar houdt echter op geen enkele manier aansprakelijkheid in. De prijzen zijn aan verandering onderhevig - De inhoud
van de technische fiches kan op elk moment gewijzigd worden door Basin ChemEco nv zonder voorafgaande verwittiging - Basin ChemEco nv is tot slot niet aansprakelijk voor resultaten die voortvloeien uit
het foutief gebruik van het product en het niet correct naleven van de gebruiksaanwijzingen zoals bv.
hoeveelheden, tijdstippen, materiaalkeuze, temperatuur, ondergrond, invloed van licht en dergelijke.

Basin ChemEco nv
Gravestraat 7A
B-8750 WINGENE
T : +32 51 65 00 10
F : +32 51 65 81 05
info@basin.be

www.basin.be

